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ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
Oddělení registrací, dopravy a komunikací

NAŠE ZN.:
Č. J.:

OSČ/022273/2021/KR-5
MmM/025649/2021/OSC/KR

VYŘIZUJE:
TEL.:
IP TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Ing. Martina Krobová
476 448 272
474 771 272
476 448 575
Martina.Krobova@mesto-most.cz

MOST DNE:

09.03.2021

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Mostu, odbor správních činností, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech
silnic podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení podle
ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), rozhodl takto:
Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a podle dle § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
se povoluje
žadateli společnosti FREIBAU s.r.o., IČO 020 94 240, se sídlem U Demartinky 2561, 150 00
Praha 5, zastoupené panem Ing. Janem Vtelenským, IČO 052 89 360, se sídlem Dobrná 44, 407
41 Dobrná, úplná uzavírka silnice č. II/255 – mostu č. 255–013 u obce Polerady z důvodu
rekonstrukce mostního objektu za těchto podmínek:
1. Úplná uzavírka silnice č. II/255 – mostu č. 255–013 u obce Polerady se povoluje
v termínu od 15.03.2021 do 30.06.2021.
2. Objízdná trasa bude vedena po silnici č. I/27, č. II/251, II/250 a dále zpět na č. II/255 dle
situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
3. Na začátku uzavírky (z obou směrů) umístí žadatel orientační tabuli s uvedením dat
zahájení a ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele.
4. Pro dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. na lince 572545
-

spoje linky budou ukončeny/začínat v zastávce „Polerady“.

Spoje náhradní autobusové linky budou vedeny po trase:
buď ze zastávky „Most, nádraží“ místní komunikace (dále jen „MK“) ul. Nádražní, MK
ul. Rudolická, silnice č. I/13 ul. Teplická, silnice č. I/13, silnice č. I/27, silnice č. I/15 přes
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Korozluky, silnice č. I/15, silnice č. III/2507 do zastávky „Bečov“, silnice č. III/2507 přes
Volevčice, silnice č. II/255 a MK do zastávky „Výškov, Počerady, Elna“,
nebo ze zastávky „Most, nádraží“ MK ul. Nádražní, MK ul. Rudolická, silnice č. I/13 ul.
Teplická, silnice č. I/13, silnice č. I/27, silnice č. I/15 přes Korozluky, silnice č. I/15,
silnice č. III/2507 do zastávky „Bečov“, silnice č. III/2507, silnice č. III/5694 přes
Bělušice, silnice č. III/25019 do zastávky „Bělušice, Odolice, osada“.
Obsluhovány budou zastávky: „Most, nádraží“; „Bečov“; „Volevčice, za kostelem“;
„Výškov, Počerady, Elna“; „Bělušice, Bedřichův Světec“; „Bělušice“ a „Bělušice,
Odolice, osada“.
5. Dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. zajistí informovanost cestující veřejnosti.
6. O přesném termínu zahájení prací bude zhotovitel informovat dotčeného dopravce
Autobusy Karlovy Vary, a.s. (Bc. Jan Mannert tel. 727815893) nejpozději 3 pracovní dny
předem.
7. Žadatel zajistí na své náklady osazení dopravního značení dle stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaného Magistrátem města Mostu,
odborem správních činností pod č. j.: MmM/023478/2021/OCS/PP ze dne 03.03.2021,
dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaného
Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství pod č. j.
KUUK/031133/2021 ze dne 01.03.2021, dle stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, vydaného Městským úřadem Louny, odborem dopravy pod
č. j. MULNCJ 16265/2021 ze dne 01.03.2021 a dle stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, vydaného Městským úřadem Žatec, odborem dopravně
správních agend pod č. j. MUZA 10061/2021/ODSA/St ze dne 05.03.2021.
8. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje, příspěvkové organizace ze dne 16.02.2021.
9. Žadatel zodpovídá za řádné umístění, čistotu a čitelnost dopravního značení po celou
dobu trvání úplné uzavírky. V případě poškození značek vlivem třetí osoby zajistí nové
dopravní značení na vlastní náklady.
10. Po ukončení úplné uzavírky bude přechodné dopravní značení okamžitě odstraněno.
11. V případě nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad udělené
povolení omezit nebo zrušit.
Za zabezpečení uzavírky zodpovídá společnost FREIBAU s.r.o., se
U Demartinky 2561, 150 00 Praha 5, IČO 020 94 240, Ing. Jiří Ježek, tel.: 774 443 223.

sídlem

Odůvodnění
Dne 01.03.2020 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/255 – mostu č. 255–
013 u obce Polerady z důvodu rekonstrukce mostního objektu v termínu od 15.03.2021
do 30.06.2021.
K žádosti žadatel předložil souhlasné stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje, dopravního inspektorátu, se sídlem Václava Řezáče 224/3, 434 75 Most, č. j.
KRPU-29667-1/ČJ-2021-040806 ze dne 26.02.2021 a vyjádření Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 16.02.2021. Následně bylo k žádosti doloženo
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města
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Mostu, odborem správních činností pod č. j.: MmM/023478/2021/OCS/PP ze dne 03.03.2021,
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Krajským úřadem
Ústeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství pod č. j. KUUK/031133/2021
ze dne 01.03.2021, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané
Městským úřadem Louny, odborem dopravy pod č. j. MULNCJ 16265/2021 ze dne 01.03.2021 a
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Městským úřadem
Žatec, odborem dopravně správních agend pod č. j. MUZA 10061/2021/ODSA/St ze dne
05.03.2021, a dále stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství č. j. KUUK/032437/2021ze dne 04.03.2021
Správní orgán zhodnotil všechny předložené podklady, předchozí souhlas Policie ČR, Krajského
ředitelství policie Ústeckého kraje – dopravního inspektorátu v Mostě č. j. KRPU-29667-1/ČJ2021-040806 ze dne 26.02.2021, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích ze dne 01.03.2021 a 05.03.2021, předchozí vyjádření Krajského úřadu Ústeckého
kraje ze dne 04.03.2021, předchozí vyjádření vlastníka komunikací ze dne 16.02.2021 a rozhodl,
jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, který o odvolání rozhodne, a to
prostřednictvím Magistrátu města Mostu, odboru správních činností, u něhož se odvolání podává
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, ode dne, kdy bylo nevyzvednuté
rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí.

Ing. Martina Pokorná
vedoucí oddělení registrací, dopravy a komunikací
odboru správních činností
(opatřeno elektronickým podpisem)
Příloha: dle textu
Obdrží:
Účastníci řízení:
1. FREIBAU s.r.o., U Demartinky 2561, 150 00 Praha 5, zastoupená Ing. Janem Vtelenským,
Dobrná 44, 407 41 Dobrná
2. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí 3
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Dotčený orgán:
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
2. Policie ČR, KŘPÚK - dopravní inspektorát v Mostě
3. Městský úřad Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
4. Městský úřad Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Ostatní:
1. Autobusy Karlovy Vary, a.s.
2. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
3. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
4. Obecní úřad Havraň, Havraň 6, 435 01 Havraň
5. Obecní úřad Lišnice, Lišnice 42, 434 01 Most
6. Obecní úřad Polerady, Polerady 15, 434 01 Most
7. Obecní úřad Volevčice, Volevčice 22, 434 01 Most
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